
پويايي و رونق و گس��ترش صنايع دستي در گوشه 
و كنار ايران زمين ش��كوفايي اقتص��اد و تجارت را 
به همراه دارد. به باور بس��ياري از كارشناسان اين 
حوزه، عوامل بسياري در زمينه احيا، نگه داشت و 
گسترش هنرهاي دستي اثرگذار است كه يكي از 
مهم ترين اين عوامل آگاهي سازي و تبليغات است 
كه نتيجه آن افزايش آگاهي افراد و گرايش آنها به 
سمت صنايع دستي است.  اما به گفته هنرمندان و 
فعاالن اين حوزه، هنوز نقش و جايگاه صنايع دستي 
به درستي در جامعه روشنگري و تشريح نشده است. 
بسياري از مردم هنوز ديد روشني از صنايع دستي 

ندارند و اينگونه محصوالت به جايگاه واقعي خود در 
سبد خانوارها دست پيدا نكرده است.  راحله نامداري 
يكي از هنرمندان فعال در رشته پاپيه ماشه است. 
پاپيه ماشه به معناي كاغذ فش��رده است كه علت 
نامگذاري آن اين است كه كاغذ را پس از خمير كردن 
با سريش مخلوط كرده و تحت فشار قرار مي دهند 
تا زيرس��اخت كار توليد شود و س��پس روي آن با 

رنگ هاي خاص نقاشي كشيده مي شود. 
   قيمت باال مانع جذب مشتري

نام��داري مي افزايد: همچني��ن از آنجاكه قيمت 
مواد اوليه محصوالت صنايع دس��تي گران است، 

قيمت تمام شده محصوالت نيز افزايش مي يابد 
و همين گران بودن محصوالت س��بب مي ش��ود 
تا همه م��ردم ق��درت خريد اين محص��والت را 
نداشته باشند و صنايع دس��تي در سبد خانوارها 
جايگاهي پيدا نكند.  وي، تبليغات و شناس��اندن 
صنايع دستي به مردم را از مهم ترين عوامل رونق 
توليد محصوالت صنايع دستي دانسته و مي گويد: 
هرچند ما هنرمندان به شخصه در فضاي مجازي 
به معرفي محصوالت خ��ود مي پردازيم اما اين به 
تنهايي كافي نيست و بايد برنامه هاي گسترده اي 

از سوي متوليان امر اجرا شود. 

   چالشي پيش روي بازار اصيل ايراني 
فاطمه رحيمي دارنده سه مهر اصالت يونسكو در 
رشته نمدمالي نيز از نبود تبليغات كافي در حوزه 
معرفي صنايع دستي انتقاد كرده و مي گويد: شناخت 
كافي نداشتن از صنايع دستي سبب شده تا مردم 
محصوالت باكيفي��ت را از محصوالت بي كيفيت 
به درستي تشخيص ندهند و اين امر سبب مي شود 
تا بازار محصوالت اصيل ايراني با چالش مواجه شود.  
وي مي افزايد: نسبت به معرفي صنايع دستي اصيل 
و حمايت از هنرمندان واقعي اين عرصه جديت الزم 
وجود ندارد، در حالي كه انتظار مي رود براي حفظ و 
پاسداشت هويت اين مرز و بوم اقدامات شايسته تري 
انجام شود.  به گفته يك استاد دانشگاه و دكتراي 
رشته پژوهش و هنر نيز نبود تبليغات كافي يكي از 
چالش هاي جدي حوزه صنايع دستي كشور است.  
افسانه قاني مي گويد: هرچند رواج ضدفرهنگ ها 
و ترويج فرهن��گ غربي از س��وي ماهواره ها مردم 
را با هويت بومي خود بيگانه ك��رده و امروزه كمتر 
افرادي دكور خانه خود را با توليدات صنايع دستي 
زينت مي دهند اما اگر بتوان در خصوص استفاده 
از تولي��دات داخل و به ويژه صنايع دس��تي اصيل 
كشور تبليغات مؤثر و گسترده اي انجام داد مي توان 
از روند غربي شدن سبك زندگي افراد جلوگيري 
كرد.  وي تصريح مي كند: برگزاري نمايشگاه هاي 
منطقه اي، برپايي كارگاه هاي توليد صنايع دستي 
در جوار نمايشگاه ها، معرفي مزيت هاي استفاده از 
توليدات صنايع دستي به ويژه خواص پزشكي آن و 
ملزم شدن نهادها و دستگاه هاي دولتي در استفاده 
از اين توليدات به جاي محصوالت مشابه وارداتي از 
ديگر راهكارهاي معرف��ي و نهادينه كردن جايگاه 
صنايع دستي در كشور اس��ت.  اين استاد دانشگاه 
خاطرنشان مي كند: از آنجا كه صنايع دستي يادگار 
نياكان و اجداد ماست و امروزه با ديدن اين دست 
ساخته ها، تاريخ و فرهنگ و هنر كهن و اصيل كشور 
در ذهن تداعي مي شود، ضروري است تا در حفظ و 
نگه داشت اين سرمايه غني اهتمام بيشتري به كار 
گرفته شود.  معاون صنايع دستي اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري چهارمحال 
و بختياري نيز در اي��ن خصوص مي گويد: هرچند 
متولي صنايع دستي كشور سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري است اما ساير نهادها و 
دستگاه هاي فرهنگي نقش مؤثري در فرهنگسازي 

استفاده از صنايع دستي در خانواده ها دارند.

در انتخابات 92، دكتر روحاني يكي از شعارهاي 
خود را حل مشكل اشتغال و بيكاري عنوان كرده 
و گفته بود:»بايد تولي��د را رونق دهيم. محيط و 
فضاي كسب وكار را بهبود بخش��يم و از امكانات 
بالقوه نهايت اس��تفاده را ببريم. اگ��ر طرح هاي 
صنعتي نيمه تمام را تكميل و پروژه هاي عمراني 
نيمه تمام را اجرا كنيم خودبه خود اشتغال خواهد 
آمد. البته در كنار اين بايد براي آنهايي كه آماده به 
كار مي  شوند و در ماه هاي اوليه شغل فوري وجود 
ندارد بيمه اي را در نظر بگيريم تا به حداقل هاي 

زندگي شان برسند.«
اين روزه��ا در حال��ي از تحقق بي��ش از ميزان 
تعهد اش��تغال در س��طح شهرس��تان ها  سخن 
گفته مي ش��ود كه اين ميزان تحق��ق با واقعيت 
كنون��ي وضعيت اش��تغال و بيكاري در اس��تان 

خراس��ان جنوبي تفاوت زيادي دارد و مش��خص 
نيست اين ميزان اشتغال در كجاست و آيا واقعاً 
شغل پايدار براي بيكاران ايجاد شده است يا خير؟ 
با وجودي كه مي پذيريم بخشي از ميزان باالرفتن 
نرخ بيكاري به سبب بيكاري هاي فصلي در برخي 
مشاغل و همچنين افزوده شدن فارغ التحصيالن 
به افراد جوياي كار اس��ت، اما ب��ا در نظر گرفتن 
همين موارد، ساالنه معياري براي ميزان اشتغال 
در شهرستان ها و استان در نظر گرفته مي شود و 
مس��ئوالن با ارائه آمار غيرواقعي در حق اس��تان 
اجحاف مي كنند. هر چند آمار مسئوالن در سال 
94 و 95 اشاره به اين دارد كه ميزان اشتغال ايجاد 
شده در شهرستان ها بيش از آن چيزي است كه 
تعهد آنها براي اشتغال بوده است، اما يك تناقض 
آماري ه��م وجود دارد كه با اين درصد اش��تغال 

ايجاد شده چرا نرخ بيكاري در شهرستان ها بيش 
از آن چيزي است كه اعالم مي شود؟!

 به عنوان مثال درحالي نرخ بيكاري در شهرستان 
نهبندان 9 درصد اعالم شده بود كه نماينده مردم 
نهبندان و سربيش��ه در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: »نرخ بيكاري در شهرستان نهبندان حدودا 
15 الي 20 درصد اس��ت، چراكه همه افراد بيكار 
هستند و شغل پايداري وجود ندارد.« حتي نرخ 
بيكاري شهرس��تان فردوس 5 درصد و بشرويه 
4 درصد اعالم ش��ده بود كه اين موضوع واكنش 
نماينده مردم اين شهرس��تان ها را در پي داشت 
و امير حسنخاني گفته بود: »آمار ارائه شده براي 
نرخ بيكاري استان را مس��تند نمي بينم اگر واقعاً 
نرخ بيكاري فردوس 5 درصد يا بشرويه 4 درصد 
باشد، من همه چيز را رها مي كنم. اين نرخ درست 

نيس��ت، چراكه همواره در تمام جلسات با خيل 
لشكر بيكاري مواجه مي شويم. مگر ممكن است 
نرخ بيكاري فردوس 5 درصد باشد و آن وقت نرخ 
بيكاري كش��ور 12 درصد باشد؟! فكر كنم اينجا 

اروپاست به جاي خراسان جنوبي!«
 پنهانكاري چاره كار نيست

 در جديدترين گزارش مركز آمار، خراسان جنوبي 
جزو استان هايي قرار گرفت كه نرخ بيكاري آن دو 
رقمي است، استاني كه يك درصد جمعيت كشور 
را دارد، اما همرديف با اس��تان هاي پرجمعيت در 
دو رقمي ش��دن نرخ بيكاري قرار گرفته است. به 
گونه اي كه نرخ بيكاري استان خراسان جنوبي در 
سال 94 معادل 8/6 درصد بود، اما در سال 95 با 
افزايش 2/1 درصدي به 10/7 درصد رسيد. البته 
حقيقت اين است كه اين نرخ بيش از اينهاست و 
گواه آن نيز سخن س��نجري مديركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي خراس��ان جنوبي است. مديركل 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي خراس��ان جنوبي 
در تاريخ 22 آذرماه س��ال 95 اع��الم كرد:»نرخ 
بيكاري استان 13/4 درصد است در حالي كه در 
سال گذشته 8/6 درصد بوده است.«  تناقض هاي 
آماري در نرخ بيكاري و ميزان اشتغال ايجاد شده 
در استان سبب اعتراض رئيس مجمع نمايندگان 
استان شد. امير حسنخاني در شوراي اداري سال 
96 و در جمع استاندار و مسئوالن استان گفت:»با 
مردم برخورد داريم، گزارش ها غير از اين اس��ت، 
اعالم تحقق 111 درصدي هدف اش��تغال استان 
چرا در طبس، فردوس، بشرويه و سرايان محسوس 
نيست. جلس��ات جايي براي سياه نمايي نيست و 
بايد راحت و رك صحبت شود. آمار بيكاران استان 
نه تنها از متوسط كشوري كمتر نيست، بلكه بيشتر 
نيز است و اينكه مركز آمار ايران به ما ارتباط ندارد، 

قابل قبول نيست.«
وي از اينكه هيچ كس پاس��خگو نيس��ت كه چه 
رقمي براي اش��تغالزايي بايد در شهرس��تان ها و 
اس��تان اعالم ش��ود نيز انتقاد كرد و از استاندار 
خواست در زمينه هدف اشتغال در شهرستان ها 
تعيين تكليف كند و اگر در مواردي نياز به ورود 
نمايندگان مردم اس��ت موضوع ب��راي پيگيري 
اعالم شود. در پايان گفتني است بر كسي پوشيده 
نيست بهبود وضعيت اشتغال در كشور، بيش از هر 
چيز ديگري نيازمند وجود آمار و اطالعاتي دقيق 
و واقعي از مختصات بازار كار كش��ور و وضعيت 
اشتغال موجود است و وضعيت اشتغال و بيكاري 
در جامعه بر هم��گان عيان اس��ت و تالش براي 
پنهان كردن واقعيات موجود، نمي تواند دردي را 

از خيل بيكاران جوياي كار دوا كند. 

 اجراي طرح توسعه پايدار روستايي 
در مناطق محروم خراسان جنوبي

مديرعامل جامعه نيكوكاري ابرار از اجراي طرح توسعه پايدار روستايي 
درمناطق محروم استان خراسان جنوبي توسط اين جامعه خبر داد. 
علي اصغر خامنوي با بيان اينكه در س��ال 91 با سفر به شهرستان قاين، 
مصوب شد تا در يكي از روستاهاي اين شهرستان كارآفريني و اشتغال انجام 
شود، گفت: اين طرح در محمدآباد شهرستان خوسف به عنوان پايلوت و با 
مشاركت اهالي روستا اجرايي شد.  وي با اشاره به اينكه با اجراي اين طرح 
توانمندي هاي خوبي در روس��تا اتفاق افتاد، افزود: ايجاد مركز آموزشي 
و ارائه آموزش هاي مختلف از جمله اقدامات اين طرح اس��ت.  خامنوي 
ايجاد كارگاه هاي قاليبافي را يكي از اقدامات مطلوب طرح توسعه پايدار 
روستايي دانست و گفت: در اين راستا تاكنون شش دوره قالي بافته شده و 
براي 30 نفر نيز اشتغال ايجاد شده است.  وي ايجاد صندوق اعتباري خرد 
زنان و مردان، اجراي 155 پروژه مختلف اجتماعي، آموزشي و اقتصادي 
را از ديگر اقدامات انجام شده در راستاي توانمند سازي اين روستا عنوان 
كرد.  مديرعامل جامعه نيك��وكاري ابرار بيان كرد: درح��ال حاضر اين 
طرح در 11 روستا از استان هاي خراسان جنوبي، كردستان و سيستان و 
بلوچستان در حال اجراست.  خامنوي ادامه داد: با صندوق كارآفريني اميد 
تفاهمنامه اي امضا شده كه براي هر روستا يك ميليارد تومان تسهيالت 
ارزان قيمت در اختيار بگذارند كه در حال انجام است.  وي با اشاره به اينكه 
طرح حمايت و بورسيه تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني و دانشجوياني 
كه مستعد و نيازمند هستند، از ديگر برنامه هاي اين جامعه است افزود: اين 
طرح از خراسان جنوبي شروع شد و در حال حاضر در شش استان در حال 
اجراست.  خامنوي بيان كرد: اين طرح با هدف جلوگيري از ترك تحصيل 

دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان محروم و با استعداد اجرا مي شود. 

 واگذاري طرح جمع آوري متكديان
 به شهرداري ها

مع�اون بهزيس�تي اس�تان چهارمح�ال و بختي�اري از واگذاري 
طرح جم�ع آوري متكدي�ان به ش�هرداري هاي اس�تان خبر داد. 
جواد نجفي گفت: براساس اصالحيه آيين نامه  ساماندهي متكديان نقش 
اصلي و محوري در حوزه متكديان به ش��هرداري ها واگذار ش��ده است. 
وي افزود: با توجه به اينكه تكدي گري جرم اس��ت بايد نيروي انتظامي 
و ش��هرداري در اين زمينه ورود پيدا كنند و بهزيستي تنها يك دستگاه 
حمايتي است.  معاون امور اجتماعي بهزيستي استان چهارمحال و بختياري 
بيان كرد: بيشتر اين متكديان از ساير استان ها هستند كه جمع آوري آنها 
نيازمند همكاري دستگاه هاي مرتبط است.  نجفي خاطرنشان كرد: موضوع 
متكديان با كودكان خياباني با هم در نظر گرفته مي شود كه متكديان در 
قالب برنامه هايي با محوريت شهرداري و نيروي انتظامي بايد ساماندهي 
شوند.  وي با اشاره به شناس��ايي 110 كودك كار در استان تصريح كرد: 
در اين زمينه 96 پرونده فعال وجود دارد كه اين افراد شناسايي و مسائل و 

مشكالت آنها در بازديد از منازلشان بررسي مي شود.

بهره برداري از پايگاه امداد هوايي 
استاندار چهارمحال و بختياري از بهره برداري از پايگاه امداد هوايي 

استان خبر داد. 
قاسم سليماني دشتكي با اشاره به اينكه چهارمحال و بختياري براي تسريع 
امدادرساني نيازمند بالگرد امداد و نجات است، گفت: شرايط توپوگرافي 
و خاص اين اس��تان اس��تقرار يك بالگرد امداد و نجات را در اين استان 
ضروري كرده است.  وي عنوان كرد: در زمستان بسياري از جاده هاي مرتع 
كوهستاني و روستايي اين استان به واسطه بارش برف مسدود مي شود 
و امكان امدادرس��اني زميني در زمان بروز حوادث وجود ندارد.  استاندار 
چهارمحال و بختياري ادامه داد: بايد زمينه براي استقرار يك بالگرد امداد 
و نجات در اين استان فراهم شود.  قاسم سليماني دشتكي تأكيد كرد: هم 
اكنون پايگاه امداد هوايي اين استان در حال احداث است و داراي پيشرفت 
فيزيكي 70 درصدي است.  استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه 
پايگاه امداد هوايي چهارمحال و بختياري به زودي بهره برداري مي شود، 
افزود: با بهره برداري از اين پايگاه امداد و نجات بس��ياري از مشكالت در 

زمينه امدادرساني به موقع در اين استان حل مي شود. 

صنايع دستي چهارمحال و بختياري تبليغات  فرا استانی می خواهد

افزايش بيكاري در خراسان جنوبي، واقعيت تلخي كه انكار مي شود

هنرمندان دست به دامان فضاي مجازي شدند

 در حالي كه طبق گزارش مركز آمار، خراسان جنوبي يك درصد جمعيت كشور را دارد
 اما از نظر نرخ بيكاري با استان هاي پرجمعيت برابري مي كند

جوابيه
پس از درج مطلبي تحت عنوان »آب كاشان قابل آشاميدن نيست« در 
صفحه6 روزنامه جوان مورخ 12تيرماه، روابط عمومي و آموزش همگاني 

شركت آب و فاضالب كاشان توضيحاتي داده كه در پي مي آيد:
همانطور كه استحضار داريد شهروندان در خصوص سالمت و بهداشت آب 
از حساسيت بااليي برخوردار بوده و همواره وضعيت كمي و كيفي آب را 
رصد مي نمايند. بنابراين شركت آبفاي كاشان همواره تالش كرده است در 
خصوص اطالع رساني و آگاهي بخشي مسائل و مباحث، حساسيت هاي 
مردم را مدنظر قرار داده و به آنان اطمينان دهد كه آب شرب توزيع شده 
كامالً سالم، بهداشتي و مطلوب است.  شايان ذكر است مديرعامل آبفاي 
كاشان در پاسخ به سؤال خبرنگارمحترم آن روزنامه)درنشست خبري 
مورخ: 3 /4 /96( درخصوص وضعيت كيفي آب ش��رب شهر راوند اظهار 
داشت: با توجه به اينكه آب استحصالي از چاه هاي كاشان »به تنهايي«  
به واسطه باال رفتن سختي و شوري قابل شرب نيست، بنابر اين آب شرب 
مصرفي شهروندان در اين منطقه از طريق اختالط خط انتقال نابر و زاينده 
رود در اختيار ش��هروندان راوندي قرار مي گيرد، سختي آب به واسطه 
اختالط با آب دريافتي خط انتقال زاينده رود كاهش يافته و پس از آن وارد 
شبكه توزيع مي گردد. با اين وجود وضعيت آب خط انتقال نابر به نسبت 
مطلوب تر از چاه هاي كاشان است و مي توان گفت آب شرب شهروندان 
در منطقه راوند به نسبت مناسب تر اس��ت.  ذكر اين نكته نيز ضروري 
است كه س��ختي آب چاه هاي كاشان به حدي اس��ت كه كاماًل شوري 
آن احساس مي ش��ود. با وجودي كه ش��ركت هاي آب و فاضالب مجاز 
مي باشند آب با سختي 1500 را وارد شبكه توزيع نمايند وليكن اختالط 
800 ليتر آب دريافتي از چاه ها با 400 ليتر آب زاينده رود، سختي آب را 
به حدود 1000كاهش داده و وارد شبكه توزيع مي گردد، بنابراين اختالط 
آب هاي ش��ور منابع زيرزميني در كاش��ان با آب دريافتي از خط انتقال 
زاينده  رود وضعيت كيفي را تعديل نموده و با اطمينان مي توان گفت آب 

توزيع شده در شبكه مصرف مطلوب و قابل شرب است.

افزايش ۵۰۰ ميليون تني ذخاير معدني
رئيس س�ازمان صنع�ت، مع�دن و تج�ارت خراس�ان جنوبي از 
افزايش ۵۰۰ ميليون تني ذخاير معدني خراسان جنوبي خبر داد. 
داوود شهركي گفت: طي سه سال گذشته بيش از 500 ميليون تن به ذخاير 
معدني استان افزوده شده اس��ت.  وي در بازديد از منطقه ويژه اقتصادي 
بيرجند افزود: از ابتداي دولت تاكنون 250 كيلومتر مطالعات ژئوفيزيك 
هوايي در خراسان جنوبي انجام شده است. شهركي ادامه داد: همچنين 
900 محدوده معدني با مساحت 18 هزار كيلومتر كه سال ها بلوكه شده 
بود آزاد سازي و از طريق فراخوان واگذار شده است.  رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبي با اشاره به اجراي طرح رونق در استان بيان 
كرد: اين طرح براي خروج از ركود و توجه به رونق اجرايي شد و در راستاي 
اجراي اين طرح 230 ميليارد تومان به واحدهاي كوچك و 40 ميليارد 
تومان به طرح هاي بزرگ پرداخت شد. وي با بيان اينكه در حوزه تجارت 
نيز اقدامات خوبي انجام شده است گفت: طي سال گذشته نسبت به سال 

94 بيش از 35 درصد رشد صادرات را داشته ايم.

 فرش دستباف چهارمحال و بختياري 
ثبت جهاني  شد

با حض�ور رئيس مرك�ز ملي ف�رش دس�تباف لوح ثب�ت جهاني 
ف�رش بختي�اري، آلب�وم يكه�زار رنگ ثاب�ت گياهي و مس�تند 
تلويزيوني فرش دس�تباف چهارمحال و بختياري رونمايي ش�د. 
نعيم امامي در همايش ملي فرش دستباف استان چهارمحال و بختياري 
گفت: فعاليت براي ارتقاي هنر صنعت فرش استان از سال 93 با نگارش 
سند توسعه فرش دستباف استان آغاز شد.  وي به انعقاد تفاهمنامه سه 
جانبه بين صنعت و معدن، استانداري و مركز ملي فرش ايران براي ارتقاي 
فرش دستباف اشاره كرد و افزود: ثبت جهاني فرش بختياري، برگزاري 
همايش ملي فرش و تهيه مستند فرش دستباف استان از ديگر تالش هاي 
صورت گرفته در اين راستاست.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختياري با اشاره به ضرورت صادرات فرش دستباف توليد 
شده در اس��تان، بيان كرد: با توجه به گران بودن فرش دستباف و خريد 
كمتر آن در اس��تان بايد به س��مت صادرات فرش برويم، چراكه اگر در 
صادرات فرش موفق نشويم قطعاً از نقطه اي كه اكنون قرار داريم يك قدم 
جلوتر نمي رويم.  امامي به نقش فرش در ايجاد اشتغال اشاره كرد و افزود: 
فرش دستباف ارزش افزوده بسيار بااليي دارد و در مقايسه با ساير صنايع 
به سرمايه گذاري اندكي نيز نياز دارد.  وي با با بيان اينكه اكنون 9 تعاوني 
فرش در استان وجود دارد كه از اين تعداد هشت تعاوني فعال است، تأكيد 
كرد: بيشتر تسهيالتي كه در زمينه فرش وجود دارد به پشتيبانان پرداخت 
مي شود به گونه اي كه سال هاي گذشته هر پشتيبان به ازاي هر نفر بافنده 
5 ميليون تومان تسهيالت دريافت كرده است، حمايت از پشتيبانان يك 

سياست در زمينه توجه به فرش دستباف است. 

 افتتاح كارخانه كك طبس 
در نيمه نخست مرداد

رئي�س اداره صنعت، مع�دن و تج�ارت طبس از افتت�اح كارخانه 
كك طب�س در نيم�ه نخس�ت م�رداد م�اه امس�ال خب�ر داد. 
مرتضي جاللي فرد با بيان اينكه طبس قابليت اين را دارد كه به منطقه ويژه 
فناوري معدنكاري تبديل شود و اين موضوع درحال پيگيري است،گفت: 
در حوزه معادن بيش از 50 درصد ذخاير معدني استان خراسان جنوبي در 
طبس است و از لحاظ پروانه اكتشافي 25 درصد استان به طبس اختصاص 
دارد.  وي افزود: مجموعه معدني استان نگاه ويژه اي به شهرستان دارد و از 
مهم ترين واحدهاي صنعتي در دست اقدام در حوزه صنايع كارخانه كك و 
زغال شويي ممرادكو است كه راه اندازي خواهد شد.  جاللي فرد ادامه داد: 
زغال كك شو براي كارخانه هاي زغال مورد استفاده قرار مي گيرد و ما در 
كشور در برخي سنوات كمبود زغال داريم كه براي كارخانه هاي كك كشور 
نيز بايد حدود 25 درصد زغال وارد كنيم كه بعضاً مواقعي تنها 10 درصد 
واردات داشته ايم.  وي خاطرنشان كرد: در چند روز گذشته عمليات آن 
كامل شده و تا تير ماه سال آينده 200 نفر نيرو مشغول به كار خواهند شد و 
طراحي آن مكانيزه خواهد بود.  رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس 
افزود: با توجه به پيگيري هاي فراوان شركت كك جزو طرح هاي اقتصاد 
مقاومتي قرار گرفت و 20 ميليارد تسهيالت قرار شد به آن اختصاص داده 
شود كه تا ارديبهشت سال جاري پرداخت شد و از لحاظ فني آماده است.  
جاللي فرد اضافه كرد: زغال پيش گرم ش��ركت كك آورده شده است كه 

دوره پيش گرم آن حدود 75 روز به طول مي انجامد. 

صنايع دستي در ايران كه يكي از پيشتازان فرهنگ و تمدن در جهان به شمار 
مي رود براي بسياري از مردم ناشناخته باقي مانده و چنانچه به همين روال ادامه 
يابد چه هنرهايي كه بي صدا، بي غزل و بي خداحافظي از حافظه هنرهاي اين ديار 
پاك مي شود. صنايع و هنرهاي دستي نمايه اي از فرهنگ و تمدن هر ملتي است 
كه همواره جلوه گر خالقيت ها و ايده هاي ذهني است. اين هنر از ابتداي پيدايش 
بشر در ابزارهاي متفاوت نمايان شد و امروزه نيز بسته به سياست ها و اهداف 

كشورها ادامه دارد. كشور ما نيز با فرهنگ پربار تاريخي همگام با تمدن هاي كهن 
در حوزه هنرهاي دستي از پيشتازان تاريخ به شمار مي رود و امروز صنايع دستي 
يادگار همين گنجينه هاي ارزشمند تاريخي اس�ت. چهارمحال و بختياري از 
جمله استان هايي است كه از ديرباز در زمينه صنايع دستي پيشرو بوده است 
اما به دليل بي توجهي به معرفي و مقوله تبليغات اين صنعت، صنايع دس�تي 
اس�تان به جاي�گاه واقعي خود در س�بد خانوارها دس�ت پيدا نكرده اس�ت. 

دو رقمي شدن درصد ميزان بيكاري در خراسان جنوبي سبب شده است اين 
استان هم در رديف استان هايي قرار گيرد كه جمعيت زياد جوانان و نيروهاي 
تحصيلكرده آن بعد از اتمام تحصيالت براي يافتن شغل راهي استان هاي 
ديگر شوند! در حالي كه دولت يازدهم طي فعاليت خود بارها مدعي شده بود 
ساالنه 7۰۰ هزار شغل ايجاد كرده است! طي سال هاي اخير ميزان بيكاري در 
خراسان جنوبي دو رقمي شده و به 1۰/7 درصد رسيده است! شواهد حاكي از 

آن است كه در اين مدت توجه دولت، بيشتر روي افتتاح طرح هاي نيمه تمام 
يا همان طرح هاي قبالً افتتاح شده متمركز شده يا اينكه به واحدهاي توليدي 
تسهيالت داده مي شد كه بازاري نداشتند و به علت جلوگيري نكردن از ورود 
كاالهاي خارجي و قاچاق، چرخ آن واحدها از حركت ايستاده بود. حتي به دليل 
سياست هاي نادرست اقتصادي دولت، بسياري از كارخانه هاي با سابقه نيز 
تعطيل شد و كارگران اين كارخانه ها هم به خيل عظيم بيكاران كشور پيوستند. 

 راه اندازي4 اورژانس اجتماعي 
در چهارمحال و بختياري

مديركل بهزيستي استان چهارمحال و بختياري از راه اندازي چهار 
اورژانس اجتماعي در شهرستان هاي استان در سال جاري خبر داد. 
محمد ميرزايي با اش��اره به برنامه هاي امسال سازمان بهزيستي گفت: 
براساس برنامه ريزي هاي انجام شده امس��ال 10 درصد از مددجويان 
زيرپوشش توانمند و از چرخه حمايت بهزيستي استان خارج مي شوند.  
وي افزود: سال گذشته براساس پيش بيني ها تعهد اشتغال براي 970 نفر 
بود كه براي هزار و 400 نفر زمينه اشتغال فراهم شد.  مديركل بهزيستي 
استان چهارمحال و بختياري با اشاره به ارائه مشاوره ازدواج بيان كرد: 
سال گذشته ميزان طالق در اس��تان 8 درصد كاهش يافت كه كاهش 
طالق زمينه كاهش ساير آس��يب هاي اجتماعي را نيز فراهم مي كند.  
ميرزايي با بيان اينك��ه 94 درصد از فعاليت هاي بهزيس��تي به بخش 
خصوصي واگذار شده است، گفت: در حوزه امور اجتماعي 2 هزار و 750 
زن سرپرست خانوار، پرداخت سرانه 270هزار تومان به 380 يتيم كه 
نزد بستگانشان نگهداري مي ش��وند و پرداخت 350هزار تومان سرانه 
به 42 يتيم كه تحت مراقبت مراكز نگهداري كودكان هستند از جمله 
فعاليت هاي اين حوزه است.  وي با بيان اينكه هزينه تحصيل 3 هزار و 
600دانشجو و دانش آموز زيرپوشش پرداخت مي شود، خاطرنشان كرد: 
همچنين هزينه تحصيل 2 هزار و 330 دانش آموز و دانشجوي معلول به 
صورت كامل پرداخت مي شود.  مديركل بهزيستي استان چهارمحال 
و بختياري با بيان اينكه 286 گروه خوديار به بيش از 2 هزار روستايي 
خدمات ارائه مي كنند، تصريح ك��رد: بانك جامع اطالعاتي مددجويان 

تأسيس و راه اندازي شده كه زمينه ارائه خدمات بهتر را فراهم مي كند.

سميرا احمدي
  گزارش
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 و بختياري چهارمحال

اين شماره:

جنوبيخراسان 

خاطره حسين زاده
   گزارش 


